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Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2012 

  

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

- 29 Ιουνίου 2012 -  

 

• Επιβεβαιώνουµε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και 

δηµοσίου χρέους. Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντοµα προτάσεις δυνάµει του άρθρου 127, 

παράγραφος 6, για ενιαίο εποπτικό µηχανισµό. Ζητούµε από το Συµβούλιο να µελετήσει 

κατεπειγόντως αυτές τις προτάσεις µέχρι το τέλος του 2012. Αφ' ότου θεσπισθεί 

αποτελεσµατικός ενιαίος εποπτικός µηχανισµός για τις τράπεζες στην ευρωζώνη, στον 

οποίον θα συµµετέχει και η ΕΚΤ, ο ΕΜΣ θα δύναται, κατόπιν αποφάσεως, να έχει τη 

δυνατότητα απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αυτό θα υπόκειται στις 

κατάλληλες προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων η συµµόρφωση προς τους κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες θα είναι συγκεκριµένες για κάθε ίδρυµα, τοµέα ή οικονοµία, 

και θα περιληφθούν επίσηµα σε µνηµόνιο συνεννόησης. Η Ευρωοµάδα θα εξετάσει την 

κατάσταση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Ιρλανδίας µε στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω 

η βιωσιµότητα του προγράµµατος προσαρµογής που σηµειώνει καλές επιδόσεις. Παρόµοιες 

περιπτώσεις θα αντιµετωπισθούν µε τον ίδιο τρόπο.  

• Ζητούµε την ταχεία σύναψη του µνηµονίου συνεννόησης που συνδέεται µε την παροχή 

οικονοµικής στήριξης προς την Ισπανία για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού της 

τοµέα. Επιβεβαιώνουµε ότι η χρηµατοδοτική συνδροµή θα παρασχεθεί από το ΕΤΧΣ µέχρις 

ότου καταστεί διαθέσιµος ο ΕΜΣ και ότι εν συνεχεία θα µεταφερθεί στον ΕΜΣ, χωρίς να 

απολαύει καθεστώτος προτεραιότητας.  
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• Επιβεβαιώνουµε την ισχυρή δέσµευσή µας να πράξουµε παν αναγκαίον για να 

διασφαλίσουµε τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης, χρησιµοποιώντας 

ειδικότερα τα υφιστάµενα µέσα ΕΤΧΣ/ΕΜΣ µε ευέλικτο και αποτελεσµατικό τρόπο, ώστε 

να σταθεροποιηθούν οι αγορές των κρατών µελών που τηρούν τις  ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και τις λοιπές δεσµεύσεις τους, περιλαµβανοµένων των σχετικών 

χρονοδιαγραµµάτων, δυνάµει του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, του Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης και της διαδικασίας µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Οι όροι αυτοί θα πρέπει 

να αποτυπωθούν σε µνηµόνιο συνεννόησης. Εκφράζουµε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η 

ΕΚΤ συµφώνησε να διεκπεραιώνει για λογαριασµό του ΕΤΧΣ/ΕΜΣ πράξεις της αγοράς 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά. 

• Αναθέτουµε στην Ευρωοµάδα να εφαρµόσει αυτές τις αποφάσεις µέχρι τις 9 Ιουλίου 2012. 

 

________________________ 

 


